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Szczecin, dnia 4 października 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/10/2019  

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 

4.4), publikuje zapytanie o cenę na zakup w ramach Minigrantu „Innowacyjne biodegradowalne 

kompozyty polilaktydowo-haloizytowe do zastosowań w medycynie i stomatologii”. Niniejsze 

zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert ani zapytaniem ofertowym. Procedura wywołana 

niniejszym zapytaniem o cenę może być w każdym przypadku wstrzymana lub unieważniona. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: 

 

1) 1 (jednego) worka 25kg - polilaktydu PLA (amorficznego) o 

następujących parametrach: 

− MFR 65/10 min, 

− wytrzymałości na rozciąganie ok 60 MPa, 

− skurczu liniowym max 0,6%; 

 

2) 1,5 (półtora) kg – nanocząstek haloizytowych o następujących 

właściwościach: 

− wielkość: L 30–70 nm × 1-3 μm, 

− współczynnik załamania światła: n20 / D 1,54, 

− wielkość porów: 1,26-1,34 ml/g, 

− powierzchnia nanorurki: 64 m2/g, 

− gęstość: 2,53 (rzeczywisty ciężar właściwy); 

 

3) 1 (jednego) opakowania zawierającego 100 (sto) płytek odciskowych 

COUNT-TACT IRR 3; 

 

4) 3 (trzech) opakowań zawierających 100 (sto) płytek COLUMBIA 

AGAR + 5% SH.BL.; 

 

5) 6 (sześciu) opakowań zawierających 20 (dwadzieścia) płytek 

CHAPMAN 2 MEDIUM; 

 

6) 1 (jednego) opakowania zawierającego 100 (sto) płytek 

MACCONKEY AG.+CRIS. VIOLET; 
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7) 1 (jednego) opakowania zawierającego 100 (sto) płytek 

SABOURAUD GEN.CHLOR.2 AG.; 

 

8) 30 (trzydziestu) opakowań zawierających 20 (dwadzieścia) sztuk 

(łącznie 600 sztuk) ezy sterylizowanej radiacyjnie, PS obj. 1µl; 

 

9) 1 (jednego) opakowania zawierającego 50 (pięćdziesiąt) sztuk 

probówek typu FALCON 15ml sterylnych; 

 

10) 1 (jednego) opakowania zawierającego 100 (sto) sztuk soli 

fizjologicznej 0,9% NaCl w ampułkach o obj. 5 ml/ Polpharma lub 

równoważnej; 

 

11) 10 (dziesięciu) opakowań zawierających 96 (dziewięćdziesiąt sześć) 

sztuk końcówek do pipet typu SARSTEDT 100-1000ul; 

 

12) 10 (dziesięciu) opakowań zawierających 96 (dziewięćdziesiąt sześć) 

sztuk końcówek do pipet typu SARSTEDT 20-200ul; 

 

13) 10 (dziesięciu) opakowań zawierających 96 (dziewięćdziesiąt sześć) 

sztuk końcówek do pipet typu 0,2 10ul; 

 

14) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Staphylococcus 

epidermidis koagulazo(-) ATTC 49461 firmy ARGENTA lub 

równoważnej; 

 

15) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Klebsiella pneumoniae  

ATTC BAA-2146, firmy ARGENTA lub równoważnej; 

 

16) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Acinetobacter  

baumannii  ATTC BAA-1605, firmy ARGENTA lub równoważnej; 

 

17) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Candida  albicans 

ATTC 10231, firmy ARGENTA lub równoważnej; 

 

18) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Candida  dubliniensis 

NCPF 3949, firmy ARGENTA lub równoważnej; 

 

19) 1 (jednego) opakowania szczepu wzorcowego Candida glabrata ATTC 

2001, firmy ARGENTA lub równoważnej; 

 

20) 1 (jednej) pipety automatycznej 100-1000ul Eppendorf Research plus 

ze zrzutnikiem, nastawnej, autoklawowalnej; 

 

21) 1 (jednej) pipety automatycznej 20-200ul Eppendorf  Research plus ze 

zrzutnikiem, nastawnej, autoklawowalnej; 

 

22) 1 (jednej) pipety automatycznej 0,1-2,5ul Eppendorf  Research plus ze 

zrzutnikiem, nastawnej, autoklawowalnej; 

 

23) 2 (dwóch) opakowań ziemi uniwersalnej 50 l; 
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24) 2 (dwóch) opakowań kompostu 15 l; 

 

25) 15 (piętnastu) sztuk zlewki wysokiej 800 ml; 

 

26) 15 (piętnastu) sztuk zlewki wysokiej 250 ml; 

 

27) 15 (piętnastu) sztuk zlewki wysokiej 500 ml; 

 

28) 15 (piętnastu) sztuk zlewki niskiej 2000 ml; 

 

29) 3 (trzech) opakowań rękawiczek nitrylowych; 

 

30) 3 (trzech) sztuk pęsety długiej 250 mm. 

 

Termin 

wykonania 

Do 18 października 2019 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenę proszę składać w formie elektronicznej, na adres    e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum Innowacji   

Akademii   Morskiej   w   Szczecinie   Sp.   z   o.o.,   ul.   Teofila Starzyńskiego 

9/102, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

Do dnia 14 października 2019 r. do godziny 09:00, przy czym liczy się moment 

wpływu informacji o cenie do Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy na dostawę 

przedmiotów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia z jednym z 

wykonawców, który złoży informacje o cenę, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1. 

Załączniki Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 

mailto:d.wiaterek@innoam.pl

